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                 Dagdag, 

 

  Ondanks het mooie weer, 

  toch even aan de computer om nog een  

  Solied briefje te sturen: 

 

   

 

 

 De laatste repetitie met gezellig samenzijn, iets drinken en lekker eten is intussen al goed en wel  

 verteerd. Sommigen onder ons zijn intussen aan vakantie begonnen.  

 Misschien is het toch goed om even deze brief te bekijken en meteen een aantal aanpassingen 

 in je agenda te noteren. Door allerlei omstandigheden zijn enkele data van feestelijke 

 activiteiten voor het volgende zangjaar veranderd… dus opletten geblazen! 

 

 Voor we het zangjaar echt beginnen, zingen we op zaterdag 24 augustus de herinneringsviering 

 voor Sandra, zus van Anja en Pol. Dit is in de kerk van St  Elooi in Zedelgem ,St Elooistraat 8, 

 om 16.30u.            

 We verzamelen aan Valkenburg om 15 u, zingen  ter opwarming ter plaatse start om 15.15u. 

 Daarna zijn we uitgenodigd op een glaasje in de school aan de overkant van de Kerk. 

 

 

Vrijdag 6 september gaan we echt van start,  repetitie met  nablijven en WW open.  

D.w.z.;   

we zijn met  volle aandacht bij het zingen, kijken honderduit naar Els, en kunnen nadien 

zolang  en zoveel vertellen als we maar willen!  

Een goeie start van een allicht druk, deugddoend en feestelijk zangjaar.  

De alten zijn dan trouwens van stoelendienst! 

 

Feestelijke plannen voor 2019 -2020: 

 
- Jaarlijkse zangdag is voorzien op zaterdag 1 februari 2020 (is een weekje later dan eerst gemeld) 

- Ontvangst in het stadhuis van Brugge: mogelijks op vrijdag 6 of 13 maart:   

- Repititie met oudleden: vrijdag 5 juni 2020  

- Viering en receptie, gevolgd door namiddagactiviteit en feestmaal:  

zondag 21 juni 2020 (is een weekje vroeger dan eerst gemeld) 

- Verjaardagconcert op zaterdag 24 oktober 2020  

 

Maar eerst en vooral genieten van vakantie, mooi weer, leuke gebeurtenissen, courage eventueel, 

plezante ontmoetingen…en alle goeds 

Misschien tussenin, in de douche, op de fiets, in jezelf of uit volle borst… een liedje zingen?! 

Kwestie van het boeltje gesmeerd te houden. 

 

          Groet, els 

 

 


